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POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Naročnik je ob uporabi 2. odstavka 21. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št.
91/15) sprejel Pravilnik o oddaji javnih naročil, katerih ocenjena vrednost je nižja od mejne
vrednosti za uporabo zakona o javnem naročanju, št. 007-27/2015 z dne 19.5.2016 na podlagi
katerega naročnik poziva vse zainteresirane ponudnike, da oddajo svojo ponudbo.
1. Naročnik: Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto
Predmet naročila: Delna menjava oken na Osnovni šoli Stopiče.
Opis obstoječega stanja
Prizidek k osnovni šoli Stopiče je bil dozidan leta 1981. V stavbi so vgrajena okna z lesenim
okvirjem ter dvoslojno zasteklitvijo brez plinskega polnjenja. Ocenjujemo, da je koeficient
toplotne prevodnosti teh oken 2,3 do 2,5 W/m2K.
Predviden poseg / sanacija
Naročnik želi dotrajana okna s slabimi toplotnimi karakteristikami nadomestiti z novimi
plastičnimi okviri z najmanj 5 komornimi profili in najmanj tremi tesnili. Zunanji izgled okvira
mora biti v temnem hrastu, notranjost pa je lahko bela. Zasteklitev mora biti najmanj dvojno
izo steklo s karakteristikami najmanj Ug 1,0 W/m2K. Okovje mora biti močno in kakovostno,
kot na primer proizvajalca Winkhaus, omogočiti mora večstopenjsko prezračevanje ter
paralelni odmik. Na vsa okna mora biti vgrajena težka žaluzija C-80 s pokrivno ALU masko ter
monokomandnim upravljalnim mehanizmom. Zunanje police se ne menjajo, v ceni pa morajo
biti upoštevane notranje PVC bele police širine do 20 cm s pripadajočimi zaključki. V ceni je
potrebno upoštevati obdelavo špalet z zaključnimi letvicami in silikoniziranjem.
Natančna specifikacija potrebne dobave oken je navedena v posebni prilogi. (sheme oken) ter
v popisu del.

2. Merilo za oddajo javnega naročila
Za izbor najugodnejšega ponudnika bo uporabljeno merilo najnižja končna cena, s tem
da ponudnik izpolnjuje zahtevane pogoje (glej obrazec 1).
3. Pogajanja: Naročnik bo po pregledu prejetih ponudb ponudnike pozval k predložitvi
dodatnega popusta.
4. Rok za dobavo/izvedbo naročila: Dobava in montaža oken mora biti izvedena v času
šolskih počitnic, vendar najkasneje od 16.8 do 30.8.2018.
5. Način in rok plačila: Račun za opravljena dela bo plačan 30 dan od prejema računa in
izvedenih delih s priloženim prevzemnim zapisnikom.

6. Rok za oddajo ponudbe:

2 R -05- 201R

do 12.00 ure

7. Način in kraj oddaje ponudbe: Podpisano in žigosano ponudbo s prilogami, ki jih je določil
naročnik (Obrazec 1), je potrebno oddati v zaprti kuverti na naslov naročnika: Mestna občina Novo
mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto. Na ponudbi mora biti oznaka: NE ODPIRAJ PONUDBA —»Dobava in montaža oken na OŠ Stopče. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
prispele v navedenem roku.
8. Ponudba mora obsegati in se nanašati: Ponudba mora obsegati vse aktivnosti opisane v točki 1.
9. Naročnik bo izvajalcu za izvedbo naročila izročil naročilnico.

10.Dodatne informacije v zvezi z izdelavo ponudbe dobite na naslovu naročnika:
• kontaktna oseba: Pavle Jenič
• e- naslov: pavle.jenicnovomesto.si
• telefonska številka: 07 39 39 215

Naročnik bo obvestilo o oddaji naročila posredoval po elektronski pošti vsem ponudnikom, ki
bodo pravočasno oddali ponudbo, zato morajo ponudniki v svoji ponudbi obvezno navesti
elektronski naslov ponudnika
Priloge: OBRAZEC 1
Sheme oken
Popis del
Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika

Pripravil:
Pavle JENIČ, višji sve valec za investicije

Dr. Iztok KOVAČIČ,
VODJA URADA
ZA PROSTOR IN RAZVOJ
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Na podlagi povabila za oddajo ponudbe za :

OBRAZEC št. 1

Dobava in montaža oken na Osnovni šoli Stopiče
PONUDBO
Rekapitulacija
Opis

Vrednost v EUR

Dobava in montaža oken na OŠ Stopiče po
priloženi specifikaciji
Davek na dodano vrednost 22%
SKUPNA VREDNOST PONUDBE
Podatki o ponudniku:

Naziv ponudnika
Naslov
Poštna številka
Telefon
elektronska pošta
matična številka
ID za DDV
Številka transakcijskega računa
Banka
Odgovorna oseba za podpis ponudbe
Kontaktna oseba
Prilagamo:
•
•
•
•
Kraj:
Datum

Ponudbo za dobavo in montažo oken v skladu z zahtevami iz razpisne dokumentacije,
(popis del, sheme oken)
Kopijo zavarovalne police za odškodninsko odgovornost v skladu z ZGO-1
Seznam in opis do sedaj izvedenih projektov dobave in menjave oken v zadnjih treh
letih.
Izpolnjena izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika
ŽIG

Podpis odgovorne osebe

OSNOVNA ŠOLA STOPIČE

DELNA MENJAVA OKEN

SHEME OKEN

Okno 01 dim 7800 mm x 2300 mm

28

kom 1

28

7800

Okno 02 dim 7800 mm x 1650 mm

28

28

800.
7800

kom 7

OSNOVNA ŠOLA STOPIČE
DELNA MENJAVA OKEN
Opomba: Izpolnjuje se polje označeno rumeno

Rekapitulacija
1.

Demontaža obstoječih oken in odvoz na deponijo

2.

Dobava in montaža oken
Skupaj
Popust
Skupaj s popustom
DDV
SKUPAJ Z DDV

l.

Demontaža obstoječih oken

1.1

Demontaža obstoječih lesenih oken z dvojno zasteklitvijo
(sten) z odvozom na komunalno deponijo
7.8*2,3+(7,8*1,65)*7

1.2

22,00%

m2

108,03

m2

108,03

Demontaža obstoječih zunanjih žaluzij,
z nakladanjem in odvozom na ustrezno deponijo.

1.

2.

Dobava in montaža oken

2.1

Dobava in montaža plastičnih oken, vsaj pet komorni profil,
tri tesnila, zunaji izgled temni hrast, znotraj bela barva vse
kompletno:
plastična okna večdelna, širina posameznih elementov okna
po priloženi shemi, vgrajena v obstoječe odprtine.
Toplotna prevodnost profila okna mora znašati najmanj 1,1
W/m2K, izolativnost stekla Da 1,0 W/m2K
Odpiranje okrog vertikalne in horizontalne osi; razdelitev in
odpiranje po shemi.
Zaključki in notranja okenska PVC polica širine do 20 cm,
zaključne maske, in Alu zunanje žaluzije C oblike širine 80
mm z monokomandnim upravljanjem.

Demontaža skupaj

2.1.1 01 dim 7800 mm x 2300 mm

kos

1,00

2.1.2 02 dim 7800 mm x 1650 mm

kos

7,00

2

Dobava in montaža

IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V
LASTNIŠTVU PONUDNIKA
V skladu z določbo 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS,
št. 69/11-UPB2) in 71. člena Zakona o javnem naročanju (uradni list RS, št. 12/13-UPB5 in
19/14) podajam naslednjo izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v
lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za
katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane
družbe s ponudnikom:
Podatki o ponudniku (pravna oseba, podjetnik, društvo...):

(ime in priimek oziroma firma)

(naslov prebivališča oz. sedež)

(matična številka oziroma davčna številka za druge fizične in pravne osebe-ponudnike, ki niso vpisani v poslovnem registru)

Ponudnik je nosilec tihe družbe (ustrezno označiti):

DA Ei

NE EJ

V lastništvu ponudnika so udeležene naslednje fizične ali pravne osebe:
a) fizične osebe, vključno z udeležbo tihih družbenikov:
Št

1.
2.
3.
4.
5.

ime in priimek:

prebivališče

delež lastništva

tihi družbenik (DA/NE)

(stalno/začasno)

ponudnika v %:

(če DA, navedite nosilca tihe
družbe)

b)
Št

pravne osebe, vključno z navedbo, ali je pravna oseba nosilec tihe družbe:
Naziv pravne

sedež:

osebe

matična/davčna

delež

št.:

lastništva

Pravna oseba je
hkrati nosilec tihe
družbe (DA/NE)

ponudnika v
%:
1.

2.

3.

4.

5.

Pri čemer so pravne osebe pod b) v lasti naslednjih fizičnih oseb:
Pravna oseba

Ime in priimek

Prebivališče

Tihi družbenik

Nosilec tihe

fizične osebe

(stalno/začasno)

(DA/NE)

družbe

c) so z zgoraj navedenim ponudnikom po določbah zakona, ki ureja gospodarske družbe,
povezane družbe, naslednji gospodarski subjekti:

Št

Naziv pravne

Sedež pravne osebe:

Matična/davčna

osebe

način povezave:

št.:

1.
2.
3.
4.
5.

S podpisom te izjave jamčim, da v celotni lastniški strukturi ni udeleženih drugih fizičnih ter
pravnih oseb in tihih družbenikov, ter gospodarskih subjektov, za katere se glede na določbe
zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so povezane družbe.
S podpisom te izjave jamčim za točnost in resničnost podatkov ter se zavedam, da je pogodba
v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi v skladu z določili Zakona o
integriteti in preprečevanju korupcije, nična. Zavezujem se, da bom naročnika takoj obvestil o
vsaki spremembi posredovanih podatkov.

Ime in priimek zakonitega zastopnika:
Kraj in datum:

žig

Podpis zakonitega zastopnika:

Opomba: V primeru večjega števila udeleženih oseb, se obrazec kopira.

